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 CAPÍTOL I 
 
Concepte i bases 
 
Article 1.-  

 
S’entén per gual en la via pública tot espai reservat en la mateixa, 

tant si el carrer és de circulació rodada com de vianants destinat a facilitar 
l’accés de vehicles als locals situats  en les finques a les quals es practiqui. 
 

El marxapeu d’entrada al local, haurà de trobar-se a la mateixa cota 
que la vorera, restant  prohibida tota altra forma d’accés, mitjançant la 
utilització d’elements mòbils, com rampes de fusta o metàl·liques, etc. 
  

En cas de carrers de vianants sense vorera, el marxapeu d’entrada al  
lo- 
cal haurà de deixar-se a la mateixa cota del paviment del carrer. 
 
 
Article 2.-  
 

Els guals podran ésser concedits amb caràcter indefinit o amb una 
durada fixada prèviament. 
 

L’ús d’uns i altres podrà ésser permanent o horari. 
 

El peticionari haurà d’indicar la classe de gual que sol·liciti i en el 
seu cas, fonamentar degudament la petició. 
 
 
Article 3.- 

 
Els guals d’ús permanent permetran l’entrada i sortida dels vehicles 

durant les 24 hores del dia i, enfront dels mateixos no podrà estacionar-se 
cap vehicle, ni tan sols el del seu titular. 
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Article 4.- 
 

Els guals d’ús horari solament limitaran l’estacionament enfront dels     
mateixos, durant la jornada laboral de l’establiment comercial o industrial 
de que es tracti, essent l’horari de 8 a 12 hores, en un màxim de dos 
intervals horaris. 
 
 
Article 5.- 
 

Allò que es disposa en els articles anteriors no impedirà 
l’estacionament de vehicles enfront dels guals, sempre que en el propi  es 
trobi el conductor, a fi  de poder-lo desplaçar quan sigui necessària la 
utilització del gual. 
 
            
CAPÍTOL II 
 
De les llicències 
 
Article 6.-  
 

Únicament  podran sol·licitar i, en el seu cas, ésser titulars de la   
corresponent llicència de gual, els propietaris o arrendataris de finques i 
locals de negoci, segons que el gual es demani per al servei d’aquells o per 
a l’ús exclusiu. 
 
 
Article 7.- 
 

Els guals s’autoritzaran sempre discrecionalment i sens perjudici de 
tercer.  

 
La Llicència no crea cap dret subjectiu a favor del titular i davant    

l’Ajuntament, podent aquest i sempre que les necessitats de trànsit així ho 
exigeixen,  revocar la concessió i requerir al titular per tal que, a càrrec seu, 
suprimeixi el gual i reposi la vorera o voravia al seu estat original. 
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Article 8.- 
 

Les obres de construcció, reforma o supressió de guals, es realitzaran 
pel sol·licitant, sota control del tècnic municipal, o bé per l’Ajuntament 
prèvia   petició del sol·licitant, atenent-se en ambdós casos estrictament als 
preceptes de la present Ordenança. 
 
 
Article 9.- 
 

Per a l’obtenció de l’autorització d’un gual serà necessari: 
 
 A) Si es tracta d’establiment industrial o comercial, local de negoci   
de 
la classe que fos o magatzem: 
 

    1.- En tot cas, que l’ús a que es dediqui el local, exigeixi 
necessàriament l’entrada i sortida de vehicles. 
    2.- Si el local es destinés precisament a guardar vehicles, que   
disposin d’espai suficient per a albergar, com a mínim i 
simultàniament, dos camions o camionetes de 1000 kg de càrrega 
cada un, i a més disposin de la corresponent llicència que autoritzi 
l’exercici de l’activitat.  

     3.- Si el local es destinés preferentment a magatzem, que     disposi 
d’espais expressament reservats per a les operacions de  càrrega i 
descàrrega de mercaderies especificant en que hauran de  consistir 
aquestes, forma en que ordinàriament es presenten emballades, pesos 
a manejar i aparells mecànics existents en el   local per al maneig 
dels esmentats pesos. 

            
    4.- Si el local es destinés acumulativament a guardar vehicles i a 
càrrega i descàrrega de mercaderies, disposar a la vegada d’espai a que es 
refereixen els anteriors apartats 2 i 3. 
 
 B) Si es tracta d’habitatges: 
 
       1.- Que es tracti d’edificació amb obligació legal de posseir 
garatge o garatge-estacionament.    
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       2.- Que sense tenir aquesta obligació, el posseeixi amb caràcter  
voluntari, amb superfície mínima de 12 metres quadrats. 
 
 
Article 10.- 
 

Per a l’exacte compliment del que es disposa a l’article anterior, a la     
petició de gual s’acompanyarà: 
 

a) Indicació de número de vehicles que pot contenir el local. 
b) Plànols d’emplaçament a escala 1: 500, i del local a escala     1: 

100,  
amb indicació de la part que es destini expressament a albergar    
els  
vehicles, en el seu cas, a la càrrega i descàrrega. 

 c) Declaració per la que el peticionari s’obliga a no utilitzar el local  
per 
     altres fins o activitats. 
 d) Dues fotografies de la porta objecte de la sol·licitud de gual, en     
les 
      quals es mostri l’estat de la vorera i el número de la finca. 
 
 e) Llicència que autoritzi l’activitat quan es guardin més de 4 
vehicles.  
 
 
 
Article.- 11.-  
 

Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions dels guals, 
hauran   d’ésser sol·licitats pel seu titular. 
 

Els trasllats seran considerats com atorgament d’una nova llicència  
de   gual, sense perjudici d’abonar les despeses que ocasionin la supressió 
de l’existent. 
 

La concessió de llicències per reduccions i ampliacions de guals, 
suposarà  la modificació de les condicions de la llicència atorgada. 
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Article 12.- 
 

Les llicències de guals seran anul·lades. 
 

a) Per no conservar en perfecte estat el paviment o pintura, 
conforme  a 
allò que es disposa a l’article 17. 

b) Per no utilització o utilització indeguda del gual. 
c) Per  no tenir el local la capacitat exigida per l’article 9 o no 

destinar-se plenament als fins indicats pel mateix. 
d) Per canviar les circumstàncies en base a les quals es va concedir    

la 
llicència. 

   e) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions 
imposa 
     des en aquesta ordenança. 
 
 
Article 13.- 
 

A efectes fiscals s’entendrà que la longitud mínima dels guals és de 4  
metres, considerant-se l’excés per fraccions mínimes d’un metre ( 1m). 
 

L’extensió dels guals, mesurada en la voravia, no podrà excedir a    
l’amplada  de la porta més una quarta part de la mateixa, repartida per igual 
a cada   extrem. L’eix central de la porta haurà de coincidir amb el del gual. 

 
A efectes fiscals, s’entendrà com a longitud l’amplada del gual 

mesurada a la voravia, i en els carrers de vianants sense vorera, l’amplada 
de la porta del local on es demani el gual. 
 
 
 
CAPÍTOL III 
 
De les condicions que han de reunir els guals 
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Article 14.- 
 

L’amplada del gual quedarà delimitada a la calçada per una línia a 
traços    de color groc paral·lela a la voravia i també dos línies a traços del 
mateix color  a cada extrem, perpendicular a la mateixa voravia, com a 
límit del gual. 
 
 En carrers de vianants sense vorera no s’haurà de delimitar la  
calçada 
amb l’esmentada línia de color groc, excepte quan existeixi zona blava 
d’aparcament al carrer. 
 

Tant uns com altres, hauran d’ésser convenientment senyalitzats amb 
un  disc, les característiques del qual determinarà l’Administració 
Municipal amb   caràcter uniforme. Aquest disc contindrà fonamentalment, 
el senyal   internacional de prohibició d’estacionament i el número que 
correspon al gual en el  Registre Padró Municipal. 
 

Pel  que  fa  als guals d’ús horari per a hores determinades, en el disc 
esmentat en el paràgraf anterior, haurà de figurar, a més, la indicació de 
l’horari especial de que es tracta; si aquest horari especial està comprès 
entre les hores     en les qual és en servei l’enllumenat públic de la 
població. Si el carrer no té llum o bé aquesta és insuficient, el disc en 
qüestió haurà d’ésser transparent i   amb il·luminació interior i romandrà 
encès durant aquestes hores. 
 
 
Article 15.- 
 

La  vorera dels guals amb una amplada inferior a 1 metre per a ús de  
vehicles fins a 3 tones de pes total, únicament podrà ser modificada la 
voravia que haurà d’instal·lar-se  amb cantó biselat. En les voreres amb una 
amplada superior a 1 metre, el model a instal·lar podrà ser del tipus 
Barcelona (classe 42 x 40 x 40). 

 
 En el cas que el desnivell entre la vorera i la rigola sigui inferior a 5 
centímetres no caldrà modificar la voravia.  
 

En cas de carrers de vianants sense vorera no s’haurà de fer cap 
modificació al paviment. 

- 7 - 



 Plaça de la Vila, 1 
Tel. 93.395.50.11 

08391 TIANA 

 
En   casos  de vorera de nova construcció, el perfil de la mateixa no 

presentarà cap inflexió ni variació en la zona del gual, amb la mateixa 
condició per a    la voravia. 
 

Quan el gual es destini al pas de camions de més de tres tones, com 
pot    succeir en zones industrials, la rasant de la vorera podrà   rebaixar-se,   
instal·lant un dels tres tipus de paviments que es detallen a continuació i 
que designin els Serveis Tècnics Municipals: 
 a) Ferm de llamborda sobre fonament de formigó de 20 cm. de gruix    
i 
     175 Kp/cm2 de resistència. 
 b) Ferm de panot de quatre pastilles, sobre fonament de formigó de   
25     cm. de gruix i 175 Kp/cm2 de resistència. 

c) Ferm de formigó de 25 cm. de gruix i 175 Kp/cm2 de resistència. 
 
 
Article 16.- 
 

El titular del gual vindrà obligat a: 
 
a) Al pagament de la taxa que assenyala l’Ordenança Fiscal 
corresponent.  

         b) La conservació del paviment i de la placa del gual, així com el     
bon 
     estat de la pintura de la calçada que delimita l’amplada del gual. 
         c) Al pagament de les despeses que es derivin de l’existència 
d’elements 
    fixes en la vorera, tal com arbres, suports d’enllumenat públic o  
qual- 
    sevol tipus de mobiliari urbà que obstaculitzin el pas de vehicles a 
l’in 
    terior del local. Així mateix, tot trasllat o desplaçament d’un arbre,  
es  

   regirà per l’Ordenança corresponent. 
 d) Al pagament de les despeses derivades del canvi de plaques per   
raó 
     de inutilització, robatori, deteriorament i substitució del model de 
pla 
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     ca de gual, en funció de les necessitats de renovació. 
 
Article 17.- 
 

Tota obra de reparació o nova construcció d’immobles que exigeixi 
el pas   de camions per la vorera, durà annexa la construcció del 
corresponent gual   amb duració i horaris prefixats. S’haurà de sol·licitar 
permís pel procediment  ordinari i efectuar el pagament dels drets 
corresponents. 
 

A aquest efecte, si la durada de l’obra no excedeix a 6 mesos, podrà 
aprofitar-se, si no hi hagués acord municipal en contra, el paviment 
existent, però   amb l’obligació de mantenir-lo transitable per a vianants en 
tot moment, i de  procedir a la reconstrucció de la vorera una vegada 
acabats els treballs que    exigeixen el pas de vehicles. Si la durada de 
l’obra excedeix de l’esmentat     termini de 6 mesos o existeix denegació 
municipal expressa, el gual haurà de construir-se d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 15. 
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CAPÍTOL IV 
 
Establiment de vehicles i reserva de bandes de situació, estacionament i 
parada. 
 
Article 18.- 
 

L’estacionament de vehicles només serà permès de la manera i en   
els   llocs que estableix la Llei de Seguretat Vial, el Reglament   General  
de  Circulació, Ordenances Municipals i Bans de l’Alcaldia. 
 
           
Article 19.- 
 

Podran autoritzar-se les reserves especials següents: 
 

a) de bandes de situació per a vehicles de serveis públics. 
b) d’estacionament i parada en llocs determinats per facilitar 
operacions 

     de càrrega i descàrrega, o l’accés a hotels, residències, esglésies,   
sa- 
     les d’espectacles, cinemes, teatres, instal·lacions esportives,    
edificis 
     públics, seus d’organismes oficials i establiments similars,      
sempre 
     que l’interès públic així ho exigeixi i no dificulti la circulació. 
 
 
Article 20.- 
 

No podran autoritzar-se reserves especials de bandes situades per a     
vehicles de serveis públics, si el sol·licitant no acredita prèviament. 

a) la titularitat de la concessió. 
b) la freqüència en la prestació del servei. 
c) si es tracta de serveis interurbans, amb freqüència superior a     

mitja 
hora, disposar de local o locals idonis per a atendre als usuaris     
del 
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servei. 
 
Article 21.- 
 

Per autoritzar reserves especials d’estacionament en lloc determinats,  
s’exigirà segons els casos que el sol·licitant acrediti els següents extrems: 
 
 1) En les reserves per a facilitar les operacions de càrrega i 
descàrrega: 
  

a) que reuneixin els requisits determinats a l’Ordenança  
Munici- 
pal de Circulació. 

  b) el volum i freqüència de les operacions a realitzar i pesos   
que 
      s’aixequen i transporten. 
  c) els elements (grues, polipastos, maquinària d’elevació i   
trans- 
      port) de que es disposa. 
 
 2) En els hotels, residències i establiments similars que tinguin una   
ca- 
     pacitat superior a 500 persones, o es pugui prova de forma    
suficient 
    que s’hi realitzen gran nombre de parades de vehicles enfront dels  
es- 
    tabliments esmentats. 
 
 3) En les sales d’espectacles, cines, teatres, instal·lacions esportives i 
si- 
     milars, la justificació d’allò que exigeixen les necessitats 
col·lectives, 
     limitant-se la reserva a les hores d’entrada i sortida dels mateixos. 
            
 
Article 22.- 
 

Les reserves especials a que fa referència aquest capítol, prohibiran  
l’estacionament  durant l’horari que en cada cas assenyali i la indicació del 
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qual  haurà de figurar en discs uniformes que determinarà l’Ajuntament., en     
condicions similars a les establertes en el paràgraf 2 de l’article 14 
d’aquesta Ordenança. 
 

La voravia d’aquestes reserves especials haurà d’ésser pintada de 
color    blau continu, si l’estacionament és prohibit durant tot el dia i ratllat 
si la prohibició afecta solament a un horari determinat. 
 
 
Article 23.- 
 

Les reserves especials es concediran sempre amb caràcter 
discrecional, no creen  cap dret subjectiu a favor del seu titular i podran ser 
modificades per  l’Alcaldia, tantes vegades com així ho requereixen les 
necessitats del trànsit. 
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Article 24.- 
 

A més de les prescripcions d’aquest capítol, s’aplicaran a les 
llicències de   reserves especials, les disposicions sobre guals contingudes 
als articles 6, 11, 12 i 16 d’aquesta Ordenança. 
 
 
 
CAPÍTOL V 
 
De les sancions 
 
Article 25.- 
 

Aquell que construeixi un gual o assenyali una reserva especial sense    
haver obtingut la corresponent llicència, serà requerit per l’Administració 
Municipal per tal que en el termini de 15 dies, reposi, al seu càrrec, la 
vorera o voravia  a l’estat anterior. 
 

Transcorregut l’esmentat termini, sense haver sol·licitat la llicència o   
reposat la vorera o voravia al seu estat anterior, l’Alcaldia imposarà la 
multa de   1000 pessetes diàries mentre persisteixi la infracció. 
 
Article 26.- 
 

En el cas d’incompliment total o parcial d’allò que s’ha establert a 
l’article 16,el titular del gual serà requerit per    l’Ajuntament, per tal de 
que en el termini de 15 dies, procedeixi a solucionar la defectuosa 
conservació  o   senyalització del gual. 
 
Transcorregut l’esmentat termini, de persistir el titular en la infracció, li    
serà imposada, per part de l’Alcaldia, una multa de 500 pessetes diàries 
mentre persisteixi la infracció. 
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